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OBECNÍ ÚŘAD
Termíny mobilních svozů plastů v roce 2015:
7. prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých
svozových místech. Nadále je otevřen obecní
sklad vždy první středu v měsíci od 16 do 17
hod, kde je možné také plasty odevzdat.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat
20.-21.listopadu. Bude otevřeno pouze jediné
svozové místo - obecní sklad u autobusové zastávky „U
Mlýna“.
Pátek 20.11. – od 14:00 do 16:00 hod
Sobota 21.11. – od 9:00 do 11:00 hod

REKONSTRUKCE PROPUSTKU U ŠKOLY
Upozorňujeme občany, že z důvodu plánované rekonstrukce
propustku u základní školy bude vjezd na místní komunikaci
po dobu rekonstrukce tj. od 14. do 16. října uzavřen. Pro
chodce bude připravena lávka, která umožní průchod od školy
na silnici, vstup do školy bude také zabezpečen. Objízdná trasa
bude vedena okolo mlýna přes Nový Valdek.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 29. 11. 2015 v 17 hod k
fotbalovému hřišti v Opatovci na –
rozsvěcení vánočního stromu. Vezměte
svoje děti a vnoučata a přijďte si společně s
dětmi z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro zahřátí
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budou připraveny teplé nápoje. Současně bude tento víkend
probíhat výstava fotografií a kreseb naší obce v kulturním
domě. Těšíme se na Vás.

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
V měsíci říjnu by dle zájmu občanů proběhlo
moštování (bližší informace budou vyhlášeny
místním rozhlasem, popřípadě u paní
Ehrenbergerové).

KULTURNÍ DŮM
Termín dokončení rekonstrukce kulturního domu byl posunut
na přelom září a října z důvodu nutnosti provedení některých
víceprací, které vyplynuly v průběhu rekonstrukce. Bylo nutné
zpevnit strop nad velkým sálem dodatečnou konstrukcí, dále
probíhá oprava omítek na velkém sále, především v oblasti
stropu a klenby. Stávající plechové šablony na střeše
kulturního domu budou nově přišroubovány a celá střecha bude
natřena. Pro nevyhovující stav byly vyměněny okapy a svody,
na střeše byly instalovány chybějící zábrany proti sněhu.
Barevné řešení fasády bylo realizováno dle návrhu Ing.arch.
Josefa Lopoura.
Záměr celé rekonstrukce vylepšit stávající stav a zachovat
kulturní dům pro další generaci byl ovšem téměř zmařen
úmyslným zapálením polystyrenových desek během
probíhající rekonstrukce. O náhodné vznícení v žádném
případě jít nemohlo, použité izolační desky jsou ze
samozhášivého materiálu. Co by následovalo, kdyby se oheň
dostal až k odkryté střeše si umí představit asi každý z nás.
Pachatele se bohužel policii vypátrat nepodařilo.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
94 let Jarmila Sekvardová
89 let Růžena Přívratská
Miluše Tomešová
85 let Anežka Prokopová
84 let Antonín Grund
81 let Jaroslav Maděra
Josef Sajdl
75 let Emilie Fenyková
60 let Hana Urbanová
Milan Sekvard
50 let Eva Fenyková
Jitka Kubíková
Věra Havlíková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Magdalena Kudrnová

Úmrtí:

Václav Kohoutek
Vladimír Tomášek
Jaroslav Maděra
Miloš Svoboda

Sňatky:

Josef Telecký – Petra Tauerová
Zdeněk Částek – Vendula Škodová
Petr Hartman – Helena Bednářová
Ing. Jiří Kalánek – Lucie Vacková
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
26.9. (SO 14.00) Náměstí Míru
Svatováclavský košt – tradiční slavnost vína a
dobré nálady.
29.9. (ÚT 19.00) Fabrika Svitavy
Poutníci – koncert.
2.10. (PÁ 19.00) Fabrika Svitavy
Dymytry + Walda Gang – koncert.
3.10. (SO 19.00) Fabrika Svitavy
Zmrazovač – benefiční koncert.
5.10. (PO 19.00) Fabrika Svitavy
Sen noci svatojánské – divadelní představení.
Divadelní soubor Šembera Vysoké Mýto.
7.10. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Vzpomínka na Edith Piaf – koncert KPH.
14.10. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Laco Deci + Celula New York – koncert.
27.10. (ÚT 19.00) Fabrika Svitavy
Mezi nebem a zemí – Východočeské divadlo
Pardubice.
4.11. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Spolek sešlých – komedie Dell Arte.
8.11. (NE 15.00) Fabrika Svitavy
Kouzelná školka – Magda + Petr.
16.11. (PO 18.00) Fabrika Svitavy
Veselá trojka – koncert.
25.11. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
The Backwards – koncert Beatles Revival.
27.11. (PÁ 17.00) Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice – koncert Astra Svitavy.
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Více informací naleznete na www.kultura-svitavy.cz .

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konec školního roku bývá většinou pro všechny z nás
velice hektický. I v naší školičce ke konci roku proběhlo
několik akcí.
V červnu jsme pořádali zahradní slavnost, kde jsme se
rozloučili s našimi předškoláky. I touto cestou jim přejeme
krásný a úspěšný vstup na základní školu, mnoho úspěchů,
pohody a nových zážitků.
Taktéž v červnu jsme uspořádali společný výlet pro děti
s rodiči do Rudky u Kunštátu. Výlet se nám vydařil, měli jsme
krásné počasí. Děkujeme rodičům a dětem za hojnou účast a
věříme, že další rok tuto akci zopakujeme.
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Úplnou novinkou v tomto roce, jak pro nás pedagogy
tak pro děti, byl turnaj školek v hokejbale ve Svitavách.
Ačkoliv většina našich dětí držela hokejku poprvé, tak i přesto
hráli všichni výborně a vybojovali si krásné 3. místo. Děti
získaly diplom, medaile a malé drobnosti. Doufáme, že tato
nová zkušenost děti obohatila a pokud bude možnost, příští rok
turnaj zopakujeme.

Děkujeme rodičům a dětem za krásný a úspěšný školní
rok. Pro školní rok 2015/2016 chystáme zase maličké změny,
které Vás, doufáme potěší.
V září se na Vás budeme těšit.
Učitelky MŠ
Poděkování:
Učitelky a děti z mateřské školky děkují ženám z klubu
Patchwork, za ušití 40 ks krásného a barevného ložního
povlečení.
Zdraví berušky a včeličky z MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V naší škole se stalo zapojování dětí do různých soutěží
samozřejmostí. Často se nám stává, že v rámci okresu býváme
jedinou vesnickou školou, která se různých soutěží účastní.
Máme však za to, že účast dětí na takových akcích je velmi
důležitá. Jednak se učí samostatnosti, umění prosadit se, otrkají
se, prosadí se i žáci, kteří třeba nejsou tak úspěšní v učení a
pocit hrdosti při úspěchu taky není zanedbatelnou zkušeností.
Loňský rok byl mimořádně úspěšný a naše děti dobře
reprezentovaly naši školu i obec. Jako každý rok jsme dosáhli
výborných výsledků v přespolním běhu, v závodě atletické
všestrannosti
a přírodovědném
čtyřboji,
v soutěžích
pořádaných DDM Svitavy.
Mezi třemi nejlepšími školami jsme se umístili s kolektivní
prací Naši domácí pomocníci, kterou v rámci Recyklohraní
pořádal celorepublikový školní program. Největším úspěchem
pak určitě bylo čtvrté místo na celostátní soutěži Coolinaření
s Albertem. Paní učitelka Mauerová, která vede kroužek Malý
kuchtík, nadchla děti a přihlásila tříčlenná družstva s jejich
kuchařskými výtvory do krajského kola. Porota z 80
přihlášených v rámci kraje a kategorie vybrala 7 nejlepších
výtvorů. Mezi nimi byla 2 naše družstva Dortíci a Soví KFC.
Pak nastal týdenní maraton hlasování po internetu, kdy jsme
pomocí webových stránek, písemnou i ústní formou oslovili
širokou, nejen rodičovskou veřejnost, aby hlasovala pro naše
zástupce, neboť do celostátního kola postupoval jen jeden tým.
Musím poděkovat všem, kteří hlasovali, protože i když nám
byla mnohem větší škola z Červené vody neustále v patách,
podařilo se nám získat více jak 12 000 hlasů. Dne 4.6. odjelo
družstvo Dortíci ve složení Karolína Půlkrábková, Klára
Peňázová a Magdalena Kučerová v doprovodu paní učitelky a
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paní vychovatelky do Prahy. Zde si vedla děvčata opět skvěle a
se svým pokrmem „Jarní zahrádka“ obsadila krásné čtvrté
místo. Soutěž byla náročná, na vytvoření svého díla měla
děvčata pouze půl hodiny.
Ze všech úspěchů našich žáků máme radost a věříme, že i
v letošním roce se nám bude dařit.

Akce ZŠ v měsíci červnu :
Finále soutěže Coolinaření s Albertem
Zpívánky- hudební představení
Návštěva Esperantistů z Polska
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně ve
Svitavách
Soutěžní den pro rodiče
Spaní ve škole
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Zahradní slavnost
Návštěva předškoláků v první třídě
Projektový den – Planeta v ohrožení
Půldenní výlet k Památníku včelích matek
4. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
rostlin
Mirka Hromádková – kat. 4. třída - 1. místo
Vítek Rybička – kat. 4. třída - 2.-3. místo
Klára Peňázová kat. 5.třída - 4. místo
Celkové výsledky po všech kolech :
Vítek Rybička – kat. 4. tříd -3. místo
Mirka Hromádková – kat. 4. třída- 5. místo
Klára Peňázová – kat 5. tříd- 4. místo
Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách
Karolína Půlkrábková – kat. 5. třída – 1. místo
Tereza Klimešová –kat. 5.třída- 4. místo
Tereza Bednářová - kat. 4. třída – 3.místo
Natálie Hrbková- kat. 3. třída – 1.místo
Ondřej Sajler- kat. 3. třída – 4.místo
Matěj Pešek- kat. 1. třída – 5.místo
Jana Kučerová- kat. 1. třída – 5.místo
Celé družstvo žáků se umístilo na 4. místě .
Sběr starého papíru
1.-2. místo Tomáš a Andrea Kudýnkovi
3. místo Lucie Klimešová
Výsledky celostátních soutěží a testování
Matemat. soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd – školní kolo
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1.- 2. místo Kateřina Kloudová, Natálie Hrbková
3.- 4. místo Štěpán Rybička, Tereza Bártová
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd – školní
kolo
1. místo Vítek Rybička
2. místo Klára Peňázová
3. místo Tadeáš Zika
Srovnávací testy Kalibro :
3. třída
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Prvouka
Přírodovědný základ

ø ZŠ
69,7%
58,1 %
66,0%
64,0%
53,7%

ø ČR
67,0 %
57,6%
64,6%
61,8%
58,0%

Srovnávací testy Kalibro :
5. třída
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Ekonom. gramotnost

ø ZŠ
66,7%
55,1%
53,0%
7,8%
64,6%
55,5%

ø ČR
65,5%
49,9%
59,8%
61,4%
67,6%
58,3%

Učitelky ZŠ Opatovec

DĚTSKÝ DEN
Dne 27.6. 2015 pořádalo obecní zastupitelstvo společně
s místními organizacemi dětský den, kde byla pro děti
připravena cesta obcí plná různých úkolů.

- 11 -

Děti se shromáždily na fotbalovém hřišti, kde dostaly kartičky
a postupně vyrážely plnit úkoly. Na trase čekalo děti 7
stanovišť a za splněné úkoly získávaly razítka do svých
kartiček. Svaz žen a MC Tlapička měli nachystány úkoly, které
zkoušely šikovnost dětských hlaviček (poznávaly pohádky,
doplňovaly křížovku, přiřazovaly zvířátka k číslům), tak jejich
šikovnost (skákaly v pytli, napodobovaly žabky). Hasiči
nachystali pod kulturním domem stříkačku a děti proudem
vody srážely lahev. Ke konci odpoledne
udělali na hřišti pěnu. Myslivci zkoušeli
děti ze znalosti zvířat a stromů. Na jejich
druhém stanovišti nechali děti zastřílet ze
vzduchovky a taky si zkusily vystřelit z
luku. Zahrádkáři zase pro děti připravili
poznávání rostlin, stromů a hádání
přírodnin po hmatu. U včelařů děti
opylovaly květiny a mohly se podívat, jak to vypadá uvnitř úlu.
Na hřišti čekali volejbalisté a vyzkoušeli, jak jsou děti zdatné a
šikovné ve sportovních disciplínách. Odměny za splněné úkoly
se získávaly už na stanovištích a za vyplněné kartičky dostali
všichni párek, který si mohli sami opéci. Místní fotbalisté
otevřeli na hřišti kiosek a umožnili občerstvení všech dětí i
rodičů. Už tradiční překvapení pro děti byl skákací hrad a letos
i cukrová vata.
Večer, i když přišla bouřka, následovala zábava, kde
k poslechu i tanci hrála kapela DORAX z Letohradu.
Letošní dětský den se velmi povedl, a proto nám dovolte touto
cestou poděkovat nejen členům zastupitelstva, ale i všem
místním organizacím a Jiřímu Burešovi za pomoc při
organizaci a zabezpečení této úspěšné akce.
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TJ SOKOL OPATOVEC
Odehrané zápasy:
Bystré - Opatovec
Opatovec - Opatov
Čistá - Opatovec
Opatovec - Sebranice
Linhartice - Opatovec
Opatovec – Jaroměřice

1:1
2:1
0:5
3:1
0:2
5:2

Tabulka OP Qanto mužů:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Opatovec
Morašice
Hradec nad Svit.
Janov
Bystré
Křenov
Sebranice
Opatov
Jaroměřice
Jevíčko
Borová/Telecí
Linhartice
Rohozná
Čistá

+
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0

0
1
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5

skóre body
19:6
16
19:8
14
12:6
14
16:4
11
13:7
10
15:10 10
12:11 10
13:17
9
16:17
7
9:14
6
8:17
6
9:19
3
8:18
3
7:22
1

Zbývá sehrát:
Křenov - Opatovec

So
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19.9. 17:00

Hradec n. Sv. - Opatovec
Opatovec - Borová/Telecí
Morašice - Opatovec
Opatovec - Jevíčko
Rohozná - Opatovec
Opatovec - Janov

So
So
Ne
So
So
So

26.9.
3.10.
11.10.
17.10.
24.10.
31.10.

16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

TJ Sokol Opatovec zároveň postoupil do druhého kola poháru
FAČR, které sehraje 15.9. od 17.00 hod v Janově.
Na stránkách obce Opatovec najdete nově stručné povídání o
historii TJ Sokol Opatovec (včetně fotogalerie), konkrétně pod
odkazem
http://www.opatovec.cz/obcan/spolky-sdruzeni/tjsokol-opatovec-1/.

VOLEJBALOVÝ KLUB
Členové volejbalového kubu uspořádali dne 4.7. 2015
prázdninový turnaj. Do turnaje se přihlásilo pět družstev, do
hry nastoupili hráči z Damníkova, Kunčiny, Opatova a
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Opatovce. Letos nám počasí přálo a turnaj se opravdu vyvedl.
Děkujeme panu starostovi za zakoupení pohárů na náš turnaj.

Konečné pořadí:
1.Damníkov - Melouni
2.Val-dec
3.Kunčina - Nová Ves A
4.Kunčina - Nová Ves B
5.Opatovská esa
6.Opatovec

Volejbalový klub
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Strojírenská firma TOS Svitavy, a.s. hledá
zaměstnance na pozici:

frézař, horizontkář, strojní zámečník –
vrtař, technolog, svářeč, strojírenský
dělník – obsluha jednoúčelových
obráběcích strojů
Nabízíme: -

odpovídající finanční ohodnocení
zázemí tradiční české společnosti
firemní benefity
pracovní poměr na dobu neurčitou
jednosměnný provoz

Možnost nástupu od 1.září 2015
Žádosti s životopisem zasílejte na email: jelinek@tos.cz
nebo nás kontaktujte na: 604 209 177
či na adrese: personální oddělení TOS Svitavy, Říční 1, 568 17
Svitavy

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15.11.2015
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